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RECENZJA 

 

Rozprawy doktorskiej lekarza medycyny Aleksandry Olgi Kozłowskiej 

pt: „Analiza ekspresji genu FERMT2 w komórkach raka piersi człowieka” 

przygotowanej w Zakładzie Genetyki Klinicznej 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska została wykonana w Zakładzie Genetyki 

Medycznej UMw Lublinie, pod kierunkiem promotora pracy prof. dr hab. Janusza Kockiego.  

Recenzowana praca dotyczy istotnego, z naukowego i praktycznego punktu widzenia 

zagadnienia, jakim jest rak piersi. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych, 

występujących głównie u kobiet. Należy on do najdłużej znanych nowotworów złośliwych – 

opisywano go już w Starożytności. Poza rakiem, w gruczole sutkowym mogą rozwijać się 

również łagodne nowotwory, które jednak prognostycznie nie stanowią dużego zagrożenia dla 

zdrowia i życia pacjentów.  

Proces nowotworowy w gruczole piersiowym rozwija się w sposób agresywny,  

z tendencją do naciekania okolicznych tkanek i tworzenia przerzutów. W związku z tym 

niezwykle istotne jest wczesne wykrywanie choroby, kiedy zmiany ograniczone są wyłącznie 

do gruczołu sutkowego, co zwiększa szansę na całkowite wyleczenie.  
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Przedstawiona do recenzji praca ma układ typowy dla rozpraw doktorskich, 

odpowiadający wymogom stawianym dysertacjom doktorskim. Obejmuje 153 strony 

wydruku komputerowego i zawiera: Wykaz skrótów, Wstęp, Materiały i Metody, Wyniki, 

Omówienie Wyników, Dyskusję oraz Wnioski, Piśmiennictwo zawierające 205 aktualnych 

pozycji (głównie anglojęzycznych), Spis tabel i Wykresów oraz Streszczenie w wersji 

polskiej i angielskiej.  

Wyniki w formie graficznej przedstawiono w 6 tabelach oraz na 60 wykresach. 

We wstępie pracy, liczącym 28 stron, Doktorantka przedstawiła szczegółowo informacje 

dotyczące:   

 epidemiologii raka piersi i czynników ryzyka rozwoju schorzenia 

 diagnostyki i oceny stopnia zaawansowania nowotworu 

 molekularnych czynników prognostycznych i predykcyjnych 

 genetycznego podłoża raka piersi 

 metod leczenia raka piersi 

 roli kindlin – białek adaptorowych w procesach fizjologicznych, patologicznych oraz 

nowotworzenia 

 stosowanych metod leczenia chorób nowotworowych. 

Cel pracy został jasno przedstawiony i merytorycznie odpowiada tytułowi rozprawy,  

a jego realizacja jest pochodną przyjętych założeń doświadczalnych. 

Głównym celem badań podjętych przez Doktorantkę była ocena ekspresji genu FERMT2 

w komórkach raka piersi pacjentek operowanych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 

św. Jana z Dukli. Gen FERMT2 koduje kindlinę-2, która jest najbardziej rozpowszechnionym 

białkiem adaptorowym z rodziny fermityn. Jedną z głównych funkcji kindlin jest zwiększenie 

powinowactwa integryny do ligandu (aktywacji integryny) poprzez wiązanie integrynowej 

domeny cytoplazmatycznej w kooperacji z taliną. 

Białko to jest zaangażowane w procesy modulacji wielu szlaków sygnałowych, które 

uczestniczą w regulacji proliferacji, inwazyjności, migracji oraz tworzeniu przerzutów 

nowotworowych. Może także wpływać na oporność komórek nowotworowych na stosowane 

chemoterapeutyki. Z uwagi na swe właściwości, kindlina-2 może stanowić potencjalny cel 

terapii onkologicznej. 
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Cel pracy realizowano poprzez następujące zadania badawcze: 

- Ocenę populacji operowanych pacjentek pod względem danych demograficznych, 

czynników ryzyka i skali BIRADS, stopnia zaawansowania raka w skali TNM, wyników 

badań histopatologicznych i immunoenzymatycznych; 

- Analizę  za pomocą metod biologii molekularnej ekspresji genu FERMT2 w komórkach 

guza piersi, tkance otaczającej guz i limfocytach krwi obwodowej pacjentek ze 

zdiagnozowanym złośliwym rakiem piersi, w porównaniu z poziomem FERMT2 w 

komórkach tkanki kontrolnej oraz limfocytach krwi obwodowej kobiet z łagodnymi zmianami 

rozrostowymi piersi; 

- Ocenę możliwych zależności ekspresji genu FERMT2 od wybranych cech 

histopatologicznych guza 

- Analizę ewentualnych zależności ekspresji od wywiadu rodzinnego, karmienia piersią, 

oceny mammograficznej oceny guza w skali BIRADS przed zabiegiem oraz grupy krwi w 

układzie ABO oraz czynnika Rh. 

Badanie ekspresji genu FERMT2 wykonano metodą PCR w czasie rzeczywistym.  

Autorka zastosowała w pracy nowoczesne, skomplikowane techniki badawcze, co jest 

dowodem nie tylko dogłębnej wiedzy merytorycznej w omawianym zakresie, lecz również 

bardzo dobrego przygotowania warsztatu laboratoryjnego. Jako recenzenta interesuje mnie 

kwestia wyboru techniki real-time PCR do realizacji zaplanowanych badań: czy w 

powyższych badaniach mogłyby być wykorzystane inne metody molekularne np. Western 

blot?  

 W rozdziale „Wyniki” Doktorantka przedstawiła szeroki panel informacji uzyskanych 

podczas realizacji wielowątkowych, trudnych etapów pracy. Otrzymane wyniki poddano 

analizie statystycznej z użyciem powszechnie przyjętych metod oraz przy zastosowaniu 

programu Statistica v.12 StatSoft Inc. USA. Graficznie przedstawione wyniki w postaci 

wykresów i tabel są jasne i czytelne, pozwalają na łatwą interpretację prezentowanych 

danych. W „Podsumowaniu Wyników” przedstawiono 11 wyników o praktycznym i istotnym 

statystycznie znaczeniu (p<0,05). Niektóre rezultaty badań mają charakter nowatorski oraz 

istotne znaczenie poznawcze – np. wykazano zależność ekspresji kindliny-2 od wywiadu 

rodzinnego, czy też korelację pomiędzy ekspresją FERMT2 a grupą krwi pacjentek w 

układzie AB0 oraz czynnika Rh. Wykazana deregulacja ekspresji genu FERMT2 w 

komórkach raka piersi potwierdza rolę kindliny-2 w procesie nowotworzenia. 
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 Bez wątpienia mocną stroną pracy jest dyskusja dotycząca wyników badań; jest ona 

bardzo rozległa, szczegółowa i wielowątkowa. Autorka prezentuje tu swoją erudycję i 

umiejętność polemiki z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy.  

  

Podsumowując całokształt rozprawy doktorskiej lekarza medycyny Aleksandry Olgi  

Kozłowskiej stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa reprezentuje wysoki poziom 

naukowy, wykazuje dogłębną znajomość problematyki oraz znakomite opanowanie przez 

Autorkę warsztatu badawczego.  

 Rozprawa doktorska lekarza medycyny Aleksandry Olgi Kozłowskiej spełnia 

wszystkie warunki określone w Art. 13. Ustawy z dnia 14 marca 2003r ( z późniejszymi 

zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595). Praca została przygotowana pod opieką promotora. 

Wykonana jest bardzo starannie zarówno pod względem warsztatowym, jak i edytorskim oraz 

napisana jasnym, precyzyjnym językiem.  

Z obowiązku Recenzenta chciałabym jednak zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia 

natury stylistyczno-edytorskiej, które pojawiły się w recenzowanej pracy: 

1. Na str. 2: Wykaz skrótów użytych w tekście, napisano: „HER2- Receptor dla ludzkiego 

czynnika wzrostu, prawidłowo to HER2 (human epidermal growth factor 2, ludzki 

nabłonkowy czynnik wzrostu); HER2 to skrót oznaczający „receptor ludzkiego 

naskórkowego czynnika wzrostu”. 

1. Na str. 39: określenie „osad z komórek” - należy napisać „osad komórek”. 

2. Na str. 42 i 43 – zastosowano nazwę: „woda ultraczysta”, prawidłowa nazwa: „woda wolna 

od nukleaz” 

3. Na str. 105: grupy krwi w układzie ABO – przyjęto pisownię dużymi literami, dlatego 

prawidłowa pisownia –grupa krwi A powinna być napisana z dużej litery. 

 

Kilka drobnych błędów wydruku zostanie zapewne uwzględnionych przy 

przygotowaniu pracy do publikacji i nie ma wpływu na jej pozytywną ocenę końcową. 

Nowatorski charakter i szeroki zakres wykonanych badań oraz ich potencjalne 

znaczenie dla aplikacji klinicznych świadczy o dużej wiedzy oraz znajomości 

skomplikowanych technik biologii molekularnej Doktorantki w dyscyplinie naukowej. 

Rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego. 
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 Na tej podstawie uznaję, że rozprawa doktorska lekarza medycyny Aleksandry Olgi 

Kozłowskiej odpowiada w pełni wymogom ustawowym stawianym rozprawom na stopień 

doktorski i wnoszę o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

 Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie rozprawy doktorskiej lekarza medycyny 

Aleksandry Olgi Kozłowskiej stosowną nagrodą ze względu na jej wysokie wartości 

merytoryczne i praktyczne. W uzasadnieniu wyróżnienia rozprawy podkreślam nowatorski i 

aplikacyjny charakter badań oraz dużą wiedzę i umiejętności Doktorantki w planowaniu, 

organizacji i wykonaniu precyzyjnych i skomplikowanych badań laboratoryjnych.   

 

 

                                                                                                      

                                                                               Dr hab., prof. nadzw. Maria Szczotka 

 


